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Årsstämma 28 april
Glöm inte Brf Trummans årsstämma 28 april kl.18.30  
i Mellanhedsskolans matsal. Viktiga beslut om bland 
annat införande av gemensam el och bredband står på 
dagordningen. Vi blir mycket glada om så många som 
möjligt kan komma. Från klockan 18 bjuder på något 
gott att äta och dricka, så kom gärna en stund innan.
 Välkomna!

Busstur till Österlen 21 maj
Det är fortfarande möjligt att anmäla sig till vårens 
busstur till Österlen. Vi behöver komma upp i 30 per-
soner för att kunna genomföra heldagsturen inkl. lunch 
till ett pris av 300 kr. Långt ifrån så många har hittills 
anmält sitt intresse. Hör med vänner och bekanta, och 
anmäl ditt intresse senast 18 april.
 Följ med på en härlig runda på Österlen där vi njuter 
av såväl vackra vyer som besök hos en lokal vinodlare, 
en vacker trädgård, en spännande lunch och ytterligare 
några stopp. Kort sagt en härlig dag på landet. Modern 
buss för 32 personer till ett bra pris.
 Preliminärt datum lördag 21 maj. Är det intressant?
Anmäl dig till Lotta – lotta@brftrumman.se – eller 
vicevärden på 040-26 07 86

Informationsmötet 15 mars
Det kom cirka 60 medlemmar till informationsmötet 
15 mars på Mellanhedsskolan. På mötet informera-
des om gemensam el och bredband. Ola Wirén från 
Bahnhof informerade medlemmarna om gemensamt 
bredband till ett väsentligt lägre pris mot det enskilda 
bredbandsabonnemanget.
 Föreningens anlitade konsult Kjell-Inge Olsson 
informerade om fördelarna och nackdelarna med 
gemensam el. Styrelsens förslag om att införa 
gemensam el och bredband togs emot positivt av 
medlemmarna.
 Information om förslagen kommer att finnas i hand-
lingarna till årsstämman 28 april och röstar stämman 
för införande innebär det en rejäl besparing.

Fint att ni renoverar!
Men ta själv hand om restpro-
dukterna är ni snälla. I sophusen 
hamnar alltför ofta målarburkar 
och annat restavfall som man 
själv ska ta hand om och köra 
till återvinningscentralen. Som 
exempel har någon satt ner 
målarburkar i 43:ans soprum 
för en tid sedan. Det är tydligt 
skyltat i våra sophus vad man får 
slänga i sopkärl och det är inte 
tillåtet att ställa något vid sidan 
om kärlen.

Nya källardörrar och wc 
Våra inre dörrar ut mot källargångarna är i mycket 
dåligt skick och är i behov av att renoveras. Detsamma 
gäller wc i källargångarna. Källardörrarna kommer att 
bytas ut och wc kommer att kaklas och där det behövs 
byts även wc-stol. Under maj räknar vi med att kunna 
fatta beslut om vem som ska utföra arbetet.

Trumman
 Information för boende i brf Trumman

Nummer 2/2016
Trumman utkommer minst fyra gånger per år.

Vid eventuella frågor och synpunkter – kontakta styrelsen.
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Våra trädgårdar
Under april nyplanteras rabatterna mot 
Köpenhamnsvägen. Till hösten planeras en mindre 
renovering på 41:ans gård av lekplatsen, bouleplan och 
sittplatserna. Klätterväxter ska pryda pergolan mot 
Köpenhamnsvägen och vår förhoppning är att gården 
ska bli mer inbjudande att använda.
 Ett antal lökar kom i jorden även förra hösten – 
på bilden har de just kommit hem från lökfirman i 
Holland och packas om inför plantering. Ni har kan-
ske sett att de börjat sticka upp ur rabatterna nu. Till 
hösten kommer vi att peta ner lite fler lökar i de nya 
planteringarna mot Köpenhamnsvägen så att de också 
får lite liv och färg.

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum i maj (datum finns snart 
på hemsidan). Som vanligt finns ledamöter från sty-
relsen på plats en halvtimme innan (kl. 17.00–17.30). 
Kom gärna förbi med frågor, funderingar eller förslag!

Tillträde till lägenhet
Vid nyligen utförd OVK (obligatorisk ventilations-
kontroll) ingick i vårt anbud ytterligare ett besök i de 
lägenheter där man inte varit hemma eller på annat sätt 
inte lämnat tillträde. Vi har fått rapport om att i cirka 
tjugo fall har man inte fått komma in ens vid andra 
besöket. Det är inte bra och tråkigt nog kommer före–
ningen att bli tvungen att belasta de medlemmarna 
med den kostnad som det medfört.

Felparkerade cyklar
Föreningen har satsat mycket pengar på nya cykelställ 
under 2015, och nyligen har vi fått 60 cyklar bort-
forslade. Trots detta står cyklar parkerade längs med 
gångar och husväggar. Cyklar ska ställas i cykelställ och 
det enda undantaget är hemtjänsten som gör hembesök 
i föreningen. När du flyttar var snäll och ta med dig 
din cykel eller sälj den till någon som är i behov av en 
cykel.

Nya grillar
Nu i vår kommer vi att ersätta våra grillar med nya och 
modernare grillar. Med detta hoppas vi att alla kommer 
att få riktigt fina grillkvällar med grannar och vänner.

Bankomaten
I samband med SEB:s flytt stängdes dessvärre banko-
maten. Vi är många som vill ha den kvar och styrelsen 
arbetar hårt för att den ska komma igång igen.

Falsk hemtjänst
Tyvärr har en boende i föreningen blivit rånad av en 
kvinna som gav sken av att komma från hemtjänsten. 
Vi ber er vara vaksamma och begära id-handling om ni 
är tveksamma

Brf Trumman
Köpenhamnsvägen 47
217 71 Malmö
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